
 מכבי ישראל
 נוהל הלוואות לאגודות

 מטרה 1
 .מטרת הנוהל הינה להגדיר ולמסד את השיטה בה ניתנות הלוואות לאגודות הספורט השונות 1.1

 
 הגדרות 2

קבוצות במצב כלכלי טוב שניתן לסמוך על כך שיחזירו את מלוא  - קבוצה במצב כלכלי ראוי 2.1
 החובות והערבויות. 

אך מידת הביטחון לעניין החזר הכספים קבוצות שמצבן סביר,  - קבוצות במצב כלכלי סביר 2.2
 אינה מוחלטת.

 .קבוצות שיש חשש סביר שתהיינה  בעיות של החזר התשלומים - קבוצות במצב כלכלי רעוע 2.3
לצורך קבלת הלוואה יקבע ע"פ המלצת מנהלי האגפים,  - מצבה הכלכלי של כל אגודה/עמית 2.4

 מנכ"ל וגזבר.
 

 הוראות הנוהל 3
 בהתאם למצבן הכלכלי של הקבוצות כדלהלן:התנאים למתן ההלוואה הינם  3.1

נציגי קבוצות כנ"ל יחתמו מכתב התחייבות ויצרפו פריסת  -קבוצות במצב כלכלי ראוי  3.1.1
 שיקים לפירעון ההלוואה והחוב.

נציגי הקבוצות יתנו בנוסף לשיקים של הקבוצה גם שיק  -קבוצות במצב כלכלי סביר  3.1.2
 ביטחון להחזר החוב.שטר / חוב אישי של נציג הקבוצה שישמר ל /

קבוצות כנ"ל שמידת הביטחון שהכספים/ ההלוואות  -קבוצות במצב כלכלי רעוע  3.1.3
נמוכה, ימציאו שיק/ערבות אישית של אחד המנהלים וכן המחאת זכות מהבנק  יוחזרו

אליו מוזרמים כספי המועצה להסדר ההימורים בספורט תוך התחייבות שלא ישנו את 
 המועצה להעביר את הכספים לחשבון אחר.חשבון הבנק ולא ינחו את 

 .ה תאושר על ידי ועדת משנת לכספיםבמקרים מיוחדים הפריס 3.1.4
  :בנוסף לאמור לעיל, יש להחתים שני ערבים על שטרי חוב אישיים במקרים הבאים 3.1.5

 ₪  50,000הלוואה מעל לסכום של כל ב 3.1.5.1.1
 ף.הינו חבר הנהלת מכבי ישראל יש לצרף ערב נוסיחידי במקרה בו ערב  3.1.5.1.2

 
 גובה ההלוואות בשנה לא יחרוג מהחלטת ועדת כספים בנדון  3.2

הצגת דוחות מצבה הכלכלי של כל אגודה/קבוצה לצורך קבלת הלוואה יקבע ע"פ  3.2.1
האגודה של דרשו מנהלי האגפים, הצהרה ובקשה ישי כלכליים אחרים כספיים ונתונים

מי ביטוח גובה ההלוואה, לרבות תשלוהמלצת מנהלי האגפים, מנכ"ל וגזבר. ו
תמיכה שאגודה אמורה לקבל בשנה  ותשלומים נוספים אחרים, לא יעבור שנת

קלנדרית, וזאת בהתאם לאישור ניהול תקין ועמידה בנוהל הבטוחות והערבויות של 
 מכבי ישראל.

 הלוואהכל הלוואה חייבת באישור של ועדת הכספים או ועדת משנה וכן חתימה על הסכם  3.3
 האגודה. על ידי 

 אחריות 4
 מחלקת הכספים והנהלת החשבונות תהיה אחראית לקיום הנוהל. 4.1

 


